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1.- Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Diligència: Aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 7
d’abril de 2022 i executiva des del dia 30 de maig de 2022.

Diligència: Aprovada definitivament pel Ple
de la Corporació en sessió extraordinària de
7 d’abril de 2022 i executiva des del dia 30 de
maig de 2022.

ORDENANÇA FISCAL Número 30 PREU PÚBLIC PER TREBALLS I SERVEIS
REALITZATS PER L’AJUNTAMENT EN BENEFICI DE PARTICULARS
Article 1r.- Fonament i naturalesa
1. D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament
estableix el preu públic per treballs i serveis realitzats per l’ajuntament en benefici de
particulars i/o utilització de material de la secció d’obres municipal en interès de
particulars. Aquest preu públic no serà d’aplicació quan la prestació de serveis o
utilització de material sigui iniciativa del propi Ajuntament, concorrin causes d’interès
públic i no suposin un benefici especial pels particulars afectats.
Article 2n.- Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions
patrimonials de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament
sol·licitin algun dels treballs, serveis i/o utilització de material.
Article 3r.- Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la realització de treballs, serveis o
utilització de material a què es refereix l’article 1.
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Article 4t.- Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents treballs i serveis realitzats o
material utilitzat.
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
Epígrafs

Quota Euros
(sense
incloure IVA)

1. OBRES EN GUALS
1.1.1 Repicat de bordó existent i formació de gual remuntable part fixa

82,25 €

1.1.2 Repicat de bordó existent i formació de gual remuntable part variable
per ml

111,40 €

1.2 Esborrat de línies grogues de gual

41,62 €

1.3 Pintat de les línies grogues de gual, segons croquis adjunt

58,89 €

1.4 Realització de vorera, per reparació
2. OBRES AL CLAVEGUERAM

69,09 €/m2
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2.1 Connexió a clavegueram en vorera, amb rasa ≤3m de longitud, des de
límit de propietat a xarxa general de clavegueres, incloent l’obertura,
connexió i tapat de rasa.

361,95 €

2.2 Connexió a clavegueram en vorera, amb rasa >3m de longitud, des de
límit de propietat a xarxa general de clavegueres, incloent l’obertura,
connexió i tapat de rasa.

603,76 €

2.3 Connexió a clavegueram en vorera + carrer asfaltat, amb rasa ≤5m de
longitud, des de límit de propietat a xarxa general de clavegueres, incloent
l’obertura, connexió i tapat de rasa

925,67 €

2.4 Connexió a clavegueram en vorera + carrer asfaltat, amb rasa >5m de
longitud, des de límit de propietat a xarxa general de clavegueres, incloent
l’obertura, connexió i tapat de rasa

1.489,38 €

3. SENYALITZACIÓ DE RESERVES
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3.1 Senyalitzar una reserva concedida, inclou recollir la senyalització al
finalitzar l’ocupació

25,92 €

3.2 Préstec de unitat de tanca d’obra tipus “grogues”

0,83 €/dia

3.3 Préstec de unitat de tanca d’obra tipus “New Jersey”

1,66 €/dia

3.4 Préstec de unitat de con o senyals de transit (per reserves)

0,83 €/dia

4. SENYALITZACIÓ DE TERRASSES
4.1 Esborrat de senyalització antiga

22,77 €

4.2 Pintat del límit d’ocupació vigent, segons croquis adjunt

50,26 €

5. CESSIÓ DE MATERIAL PER ACTE I/O FESTA
5.1 Transport, inclou anada, tornada, carregar i descarregar

20,46 €

5.2 Reixes (peça)

1,24 €/ut.

5.3 Entarimat

3,24 €/m2

5.4 Taula gran (183x76cm)

0,83 €/ut.

5.5 Taula petita (86x86cm)

0,58 €/ut.

5.6 Megàfon de mà

3,00 €/ut.

5.7 Taula expositor

5,00 €/ut.

5.8 Podium (1er, 2on i 3er classificat)
5.9 Cadira

5,00 €
0,09 €/ut.
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5.10 Cinta valisa

0,83 €/ut.

5.11 Tanques d’obra tipus “grogues”

0,58 €/ut.

5.12 Tanques metàl·liques amb peu de formigó tipus “RIVISA”

1,66€/ut.

5.13 Préstec de unitat de con o senyals de transit (acte o festa)

0,50 €/ut.

5.14 Contenidors

0,83€/ut.

5.15 Mall

0,83 €/ut.

5.16 Barbacoa

2,57 €/ut.

5.17 Carpes

5,13 €/ut.

5.18 Generador fins a 2,2 Kw

16,95 €/ut.

5.19 Generador mes de 2,2 Kw

33,89 €/ut.

5.20 Focus

1,66 €/ut.

5.21 Connexió a punt de llum

10,00 €/ut.

5.22 Quadre escomesa elèctric fins a 20Kw

38,19 €/ut.

5.23 Quadre escomesa elèctric fins a 125Kw

59,34 €/ut.

5.24 Quadre escomesa elèctric mes de 125Kw

80,50 €/ut.

5.25 Gàbies
5.26 Utilització del piano de l’escola de música municipal

4,22 €/ut.
49,59 € per
acte

3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des
que es demani o realitzi qualsevol dels serveis o es faci ús del material especificat en
l’apartat anterior.
4. Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, la factura no es
realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
5. El material es retornarà, en les mateixes condicions que s’ha cedit. En el cas de
produir-se algun desperfecte o pèrdua, n’haurà d’assumir el cost vigent per a la seva
reposició.
6. Exempció de la taxa per entitats inscrites en el registre municipal d’entitats amb
anterioritat, centres educatius públics del municipi, les entitats que tenen conveni amb
l’Ajuntament amb anterioritat i organitzacions polítiques, i prèvia aprovació per l’òrgan
competent, que es reserva el dret de no aplicar l’exempció en el cas que es consideri
que el material sol·licitat no és l’adequat per l’ús que se li vol donar o que se’n fa un ús
massa extensiu.
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7. Gaudiran d’una bonificació del 10% aquells habitatges i/o garatges que estiguin
catalogats com a entrades i sortides de vehicles, per tal de poder-se adaptar a la
normativa vigent i esdevenir GUAL.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes
posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final.
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La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió extraordinària celebrada el 7 d’abril de 2022 ha quedat definitivament aprovada
i entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

